
As dificuldades são oportunidades 
para nos salvarmos

   Uma mãe, cuja filha possui uma deficiência 
física grave desde o nascimento, falou do fun-
do do seu coração.
   Quando ela ficou sabendo da grave deficiên-
cia de sua filha, ela chorou muito. No entan-
to, ao refletir sobre a sua vida desde esse dia 
até a data de hoje, ela relembrou o caminho 
que trilhou juntamente com seu marido e sua 
família, pelo qual todos se ajudaram mutua-
mente.
   Ela falou muito alegremente, “A nossa filha é 
o Sol da nossa casa”. Ao enfrentar essa doença 
de frente, sem saber o que poderia acontecer 
no futuro, ela pode sentir o quão grandioso é 
o coração das pessoas que a ajudaram a passar 
por todas essas dificuldades.
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   Na Tenrikyo, é ensinado que “O que vemos e 
o que ouvimos é a nossa predestinação”.
   Ou seja, não devemos julgar que o que acon-
tece em nosso entorno é um problema alheio. 
Todos nós temos uma conexão com esses pro-
blemas. Em vez de julgarmos que a saúde do 
próximo é apenas um problema da própria pes-
soa, devemos entender que todas as pessoas à 
sua volta também compartilham de certa res-
ponsabilidade, mesmo que grande ou pequena.
   Os fatos e problemas que acontecem com o 
nosso corpo não é simplemente uma situação 
de dificuldade. Isso é uma oportunidade de nos 
salvarmos mutuamente e de nos aproximarmos 
da vida plena de alegria e felicidade.
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